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Do cinema ao multiplexo: a cidade mexe1 

 
Pierre Colboc2 

  
Notemos que a palavra “cinema” designa também uma arte, uma indústria e o 

lugar onde é projetado o filme. Assim como “teatro” significa uma arte, um ofício 

(fazer teatro) e o lugar de expressão desta arte... Não se diz “ir ao futebol” ou “à 

dança”, mas se vai “ao estádio” ou... de fato, não há lugar específico para 

representar a dança. Se vai ao teatro, à ópera... A flutuação no uso destas palavras 

forra-tudo revela bem a movimentação do lugar de representação dos filmes, ao 

mesmo tempo cimento de um bairro, símbolo do nascimento do centro de uma 

pequena cidade, demarcação da cidade sem fim que nos ameaça. O “cinema” (a 

sala e seus serviços anexos) seria, pois o espelho das formas de urbanização, 

ferramenta a serviço do urbano.  

 Assim compreendido, não se tem preocupação com relação à arquitetura do 

“cinema de bairro”: qualquer que ela seja, ele será freqüentado, pois ele é um 

prolongamento de si mesmo, na medida em que ele é parte integrante do meio 

social no qual se vive, na escala do seu bairro e também de sua cidade. Ir ao Rex,  

nos Grands Boulevards de Paris, será um ato de relação com a grande cidade, 

prolongamento do seu bairro. Este amálgama simplista perdura quando se freqüenta 

o multiplexo da periferia das cidades, mas se deslocou de uma cultura urbana para 

uma outra. Da cidade tradicional se passa a malhagem do território.   

 A distância e o tempo aí se medem em função da sua própria capacidade de 

deslocamento – o carro – e o espaço, monofuncional, é apenas um estado de fato. É 

uma escolha (pode se estacionar sem problema; consumir lazer ao máximo).  

 Esta malhagem do território, além das cidades tradicionais, é uma realidade 

que os grandes grupos de distribuição levam muito em conta, pois se localizará no 

espaço um multiplexo para um dado número de habitantes. O salpicar será como um 

                                                
1 Traduzido do francês por Carlos A.A. Ferraz e Araújo. 

 
2 Arquiteto do DPLG, tendo participado da reforma da Estação d’Orsay e do Mercado 

Saint Germain de Paris, assim como de vários equipamentos culturais (midiatecas, cinemas, 
Instituto Lumière de Lyon, etc. 
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mapa revelando a dinâmica destas extensões que fazem esta cultura urbana da 

“cidade emergente”. 

 É nesta nova dinâmica que se deveria refletir mais hoje, para inovar, pois o 

complexo de salas de cinema torna-se pioneiro na cidade. Seja na cidade 

tradicional, beneficiando sua extensão, como o complexo de Bercy em Paris, ou 

aquele que vai ser erigido em frente à Grande Biblioteca. Seja no corte entre o 

centro da cidade e a periferia, favorecendo a demarcação – como a rede de 

multiplexos que procura se implantar nos portões de Paris: assim, aquele de Ivry, em 

fim de obra. Seja a contribuição para a nova centralidade de uma aglomeração, 

como aquela de Creil (na região Oise). Seja, enfim e, sobretudo, a contemplação 

desta malhagem interurbana em via de desenvolvimento, como o Kinépolis de 

Lomme, situado no meio de um centro comercial, nos arredores de Lille.  

 O paradoxo vem do contraste entre a forte responsabilidade destes lugares 

em matéria de fábrica urbana e sua modesta contribuição, tanto em arquitetura 

quanto em programação (um bairro introvertido, inteiramente destinado aos gastos 

de lazer). Como para as redes de comércio, o problema não se situa na 

concorrência entre multiplexo e cinema de bairro: estas duas entidades são 

complementares.  

 O problema se situa, mais precisamente, na inadequação entre o papel que a 

cidade emergente esperaria do multiplexo, ferramenta de seu desenvolvimento e a 

própria ambição do multiplexo. Este já compreendeu a muito tempo os dilemas 

quantitativos (bacia cativa de clientela...). Seria preciso que ele abordasse agora a 

dimensão qualitativa, sob pena de morrer para ser substituído – com os mesmos 

dados de clientela – por uma nova geração de complexos ainda totalmente por ser 

inventados, pelo menos na França.  

 De “reflexo, espelho” do bairro tradicional no qual ele se fez amar, o complexo 

multisalas tornar-se-ia o motor da cidade em extensão. Que ele saiba ser dela um 

signo forte e verdadeiramente estruturante. Assim, não façamos projetos de 

multiplexos sem conceber um projeto de novo bairro: nada de multiplexo sem 

reflexão de urbanismo. 

 


